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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Câmara Municipal de Hidrolãndia, Estado de Goiás 

As 17:00 h (dezessete horas), do dia 15, do mês de junho, do ano de 2020, havendo quórum 

regimental no Plenário, o Presidente da Câmara Municipal de Hidrolândia, Vereador 

Welington Leandro de Souza, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 16ª (décima 

sexta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Hidrolândia. Em seguida, passou a 

palavra a primeira secretária, que nos termos do art. 30, inciso I do Regimento Interno 

declarou presentes, para registro em ata, os seguintes Vereadores: Deusimar, Edvaldo, 

Fabrício, Ivan, José Délio, José Fernando, Júlio, Ricardo e Rogério. Registrou também a 

sua presença vereadora Rosemar e a do Presidente Welington. Na sequência, o Presidente 

convidou a Vereadora Rosemar para leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a ata da 

15ª Sessão Ordinária foi colocada em votação e aprovada por todos, sem impugnação. Ao 

anunciar a pauta do dia, o senhor Presidente questionou se há indicações e requerimentos, 

sendo informado que sim. O vereador Júlio apresentou duas indicações sugerindo "ao 

Poder Executivo municipal que providencie a reforma/restauração do casarão localizado na 

Rua Alan Kardec esq. Antônio Miranda ou até mesmo sugerindo ao poder Executivo que 

faça uma doação do bem público, para alguma entidade religiosa sem fins lucrativos, como 

por exemplo: para algum Centro ou Grupo Espírita, Católico, etc; alguma entidade que 

tenha interesse de receber o bem, através de um TERMO DE CONCESSÃO, contendo em 

suas cláusulas, a reforma/preservação, sua utilidade e tempo de permissão"; e sugerindo 

"ao Poder Executivo municipal, que molhe através de caminhão pipa, a Avenida localizada 

no Setor Benjamim, mais precisamente a Avenida que passa nas quadras 01, 03, 06, 08 e 

09 do referido loteamento, visto que o trânsito de veículos e caminhões naquela avenida de 

duas pistas esta ocasionando nuvens de poeira, trazendo sérios transtornos para aqueles 

que residem próximo ao setor, como por exemplo, os moradores das quadras 01 e 02 do 

Bairro Vilage dos lpês". Indicações aprovadas por todos os vereadores presentes. O 

vereador Ivan apresentou uma indicação "solicitando ao Poder Executivo que realize a 

pintura dos meios-fios da cidade". Indicação aprovada por todos os vereadores presentes. 

O vereador Fabrício realizou a leitura de um memorando feito pela Comissão de Obras e 

Serviços Públicos, para discutirem sobre a contratação de um engenheiro civil para auxiliar 

os vereadores que compõe a comissão de fiscalização, na obra que será realizada na 

região do Garavelo Sul, em nosso município, de responsabilidade da empresa JAS 

locações e logística. Expediente encerrado. Aberto a ordem do dia, não havendo projetos 

para votação, o senhor Presidente, abriu os debates parlamentares, onde os vereadores 
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fizeram suas considerações finais. Encerrada a sessão, foi lavrada a presente ata que, após 

lida, discutida e votada, se aprovada, será assinada pelo Presidente e por mim, Primeira 
Secretária, à qual será anexada lista assinada pelos vereadores presentes à sessão. 

Welington Leandro de Souza 
Presidente 

Rosemar Duarte da Silva Lopes 
Primeira Secretária 
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Edvaldo Soares dos Santos 

Fabrício Borges Cruvinel 

Ivan de Souza 

José Délio Alves Júnior 

José Fernando Pereira 

Júlio Franklin de Oliveira castro 

Rosemar Duarte da Silva Lopes 

8- Welington Leandro de Souza 

9- Ricardo Vieira de Araujo 

10- Deusimar Augusto Mendes 

11- Rogério Machado da Silva 


